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לכבוד
משתתפי מכרז פומבי מס' 12/2018

הנדון :מכרז פומבי מס'  12/2018לביצוע עבודות בינוי והקמה של מרכז טיפול
ושיקום לאנשים עם צרכים מיוחדים " -מארג מבואות החרמון"
הודעה בדבר שינוי תנאי סף וקביעת סיור קבלנים נוסף
בהמשך לסיור הקבלנים שהתקיים ביום  ,4/9/2018ולשאלות הבהרה שנתקבלו ,מבקש האשכול
להודיע על שינוי בתנאי הסף כדלקמן-
 .1תנאי הסף בסעיף  4.3למכרז ,הנוגע לניסיון הנדרש שונה .להלן נוסח מתוקן של סעיף 4.3
המבטל את הסעיף הקיים במכרז.
" 4.3משנת  2008ואילך ,המציע השלים לכל הפחות שני פרויקטים של בינוי קבלן ראשי
עד לגמר מושלם העונים על התנאים הבאים במצטבר:
4.3.1

הפרויקטים הינם בינוי מבנים להשכלה גבוהה או בתי ספר ,מעונות או
דיור מוגן או בתי חולים/בתי אבות או מבני משרדים וכיתות לימוד או
מבני ציבור (מבנים שהוקמו עבור רשויות מקומיות/גופים
ציבוריים/גופים גדולים הפתוחים לציבור הרחב)  ,כולם בעלי  2קומות
ייעודיות לפחות (כל מבנה) בהיקף שלא יפחת מ ₪ 24,000,000 -לא
כולל מע"מ לכל פרויקט.

4.3.2

המציע ביצע את הפרויקטים כקבלן ראשי כאשר קבלנים לביצוע
עבודות מערכות שמשו כקבלני משנה שלו ומטעמו בפרויקטים.

למען הסר ספק מובהר כי יראו כ"פרויקט" אחד  -מבנה אחד או מערכת מבנים
קשורים המצויים באתר אחד ואשר בוצעו בו זמנית או ברצף כחלק מפרויקט
אחד .החלטה על התאמת עבודה מסוימת לקריטריונים שנקבעו לעיל נתונה
לשיקול דעתה המוחלט והבלעדי של ועדת המכרזים.
לשם הוכחת עמידתו בתנאי סף זה ,על המציע לצרף את נספח א' 1כשהוא מלא
וחתום בצירוף המלצות בכתב מטעם המזמינים ,וזאת ביחס לכל אחד
מהפרויקטים אשר בוצעו על ידו ואשר צוינו על ידו במסגרת הצעתו למכרז
בהתאם למפורט לעיל ,לרבות שמות ומספרי טלפון של אנשי קשר אצל
הממליצים כאמור (להלן  -ההמלצות) .כמו כן ,על המציע לצרף להצעתו חשבון
סופי ואישור מטעם הנהלת הכספים/גזברות של הגוף המזמין בדבר היקפו
הכספי של הפרויקט ,ביחס לכל אחד מהפרויקטים אשר בוצעו על ידו ואשר
צוינו על ידו במסגרת הצעתו למכרז".
 .2בהתאם לשינוי בתנאי הסף ,ישונה בהתאמה רכיב האיכות בטבלה בעמוד  ,15סעיף 5.1.2
ולעניין ניקוד הרכיב "ניסיון המציע בביצוע עבודות בינוי כקבלן ראשי" .פרויקט יוגדר
בהתאמה לשינוי בתנאי הסף ,קרי  -פרויקט מוגדר בטבלת הניקוד לרכיב זה (ניסיון המציע
בביצוע עבודות בינוי כקבלן ראשי):

"פרויקט בינוי מבנים להשכלה גבוהה או בתי ספר ,מעונות או דיור מוגן או בתי
חולים/בתי אבות או מבני משרדים וכיתות לימוד או מבני ציבור (מבנים שהוקמו עבור
רשויות מקומיות/גופים ציבוריים/גופים גדולים הפתוחים לציבור הרחב) ,כולם בעלי 2
קומות ייעודיות לפחות (כל מבנה) בהיקף שלא יפחת מ ₪ 24,000,000 -לא כולל מע"מ
לכל פרויקט .המציע ביצע את הפרויקטים כקבלן ראשי כאשר קבלנים לביצוע עבודות
מערכות שמשו כקבלני משנה שלו ומטעמו בפרויקטים החל משנת  2008ואילך .יש להגיש
לכל היותר עד  4פרויקטים".
האמור בסעיף זה יחול גם על נספח א'.7

 .3לאור שינוי דרישות הסף ,יתקיים סיור קבלנים חובה נוסף –
 .3.1סיור הקבלנים  -חובה יתקיים ביום ג' ,בתאריך  02.10.2018בשעה  .10:00נקודת
מפגש בכניסה לבית ספר שחפים (מופיע בוויז) ,צומת כוח ,בסמוך למתחם המועצה
האזורית מבואות החרמון.
 .3.2השתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה ומהווה תנאי להשתתפות במכרז .למרות
האמור ,מציע שנציג מטעמו השתתף בסיור הקבלנים הקודם (שהתקיים ביום
 ,)4/9/2018פטור מהתייצבות בסיור הנוסף.
 .3.3שאלות הבהרה ניתן להעביר עד ליום א' ,בתאריך  ,07.10.2018בשעה  ,12:00בהתאם
לפרטים הכלולים במכרז.
 .4המועד האחרון להגשת הצעות לא השתנה והינו  -יום א' ,תאריך  21.10.2018עד השעה
.12:00
 .5אין שינוי ביתר המועדים והתנאים.
.6
 .6.1תשובות ההבהרה מחייבות את המציעים.
 .6.2המציע לא יבצע מחיקות/שינויים על גבי מסמכי המכרז שנרכשו על ידו.
 .6.3השינויים וההבהרות שלעיל מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המשתתף
במכרז להביאם בחשבון בהגשת הצעתו .על המשתתף במכרז לצרף מסמך זה ,חתום על
ידו בחתימה וחותמת ,להצעתו במכרז.

נורית צור רבינו ,מנכ"לית
אשכול גליל מזרחי בע"מ
שם המשתתף _____________________ :
חתימה וחותמת____________________:

